
 
 

 
 

  

 

Verksamhetsberättelse för yrkesföreningen  

Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård  

 

Verksamhetsåret 2015 – 2016 

 
Styrelsen har bestått av ordförande Kerstin Johannesson, sekreterare Kerstin Kruber, kassör 

Eva Nahnfeldt, medlemsansvarig och webansvarig Mia Bedford. Övriga ledamöter: Inger 

Nordenhem, Eva-Lena Lindström och Lena Dahlgren Rutfjäll. Adjungerande har varit 

Monica Lidbeck och Antonia Reuter. 

Under året har styrelsen hållit 6 styrelsemöten varav ett telefonmöte och ett tvådagarsmöte. 

 

Uppdrag från årsmötet 2015, §33 

 
§22 Fortsatt representation i redaktionsrådet för BHV:s Rikshandbok på nätet 

 

§23 Fortsatt representation i redaktionsrådet för www.1177.se 

 

§25 Fortsatt representation vid Nationella amningskommitténs möten 

 

§26 Fortsatt bevakning av specialistordningen 

 

§29 Fortsatt representation angående glesbygdspsykologi på uppdrag av SP 

 

§32 Representation i BHV:s nationella programråd för fortsatt arbete med nya BHV-

programmet 

 

§18 Deltagande i klimatstafetten ”Run for your life” 

 

 

Styrelsens arbete under året 

 

Uppdragen från årsmötet 

 
Rikshandboken 

Eva-Lena Lindström har från 1/1 2016 ersatt Kerstin Johannesson som föreningens 

representant i Redaktionsrådet. Det har under året varit fyra möten. Då RHB åter utförs av 

Inera AB har en del mötestid fått läggas på att hitta en organisatorisk struktur i det 

sammanhanget, samt skapa relation till övergripande chefer.  

Två nya redaktörer har anställts under 2016 för att ersätta den tidigare redaktören och utöka 

redaktionstjänsten. De nya redaktörerna är Anna Åkerman och Hanna Qwist. 

 

http://www.1177.se/


 
 

1177.se 

www.1177.se är en tjänst för sjukvårdsrådgivning och e-tjänster inom hälso- och sjukvård. 

Områdena Gravid och Barn och föräldrar samt Psykisk hälsa innehåller material som 

relaterar till vårt område.  

Monica Lidbeck har deltagit i arbetet sedan 2012. Hon har tillsammans med psykolog från 

UMO (nationell portal för Ungdomsmottagningar) varit psykologrepresentanter i Allmänna 

redaktionsrådet för hela hemsidan, vilket omstartats under det gångna året. Aktiviteten i 

redaktionsrådet har varit betydligt mindre sedan utförandet av 1177.se flyttades över till 

Stockholms läns landsting 2013, och ett fåtal webbaserade granskningar har genomförts.  

 

Nationella amningskommittén 

Kerstin Johannesson är föreningens representant. Kerstin Kruber är suppleant och deltog i 

mötet hösten 2015.  

Föreningen har vid de årliga mötena förordat ett mer reflekterande förhållningssätt kring 

amning kontra flaskmatning. KJ deltog förra året i två möten med en referensgrupp på 

Socialstyrelsen för en ev vägledning kring små barns föda, något SoS beslutade inte var 

aktuellt.  

På mötet kommande höst ska kommittén diskutera en ny strategiskt flerårsplan för hur arbetet 

ska gå vidare. 

 

Specialistordningen 

Alla yrkesföreningar har ombetts att utse kontaktpersoner och Inger Nordenhem är 

föreningens representant. Styrelsen har under året lämnat förslag på möjliga inriktningar som 

passar vår profession. Föreningen har, tillsammans med ett antal andra yrkesföreningar, 

framfört att förbundet alltför snävt fokuserar på psykologens roll som behandlare av psykisk 

ohälsa/sjukdom och behov av specialistkurser i t.ex. Främjande och förebyggande arbete, 

Folkhälsovetenskap och Samspelsbedömningar/behandling. Föreningen har lämnat förslag på 

inriktningar som bättre täcker detta område, t ex Counselling Psychology som är en etablerad 

inriktning i andra länder. 

 

Glesbygdspsykologi 

Kontakt finns med psykologförbundet i frågan, arbetet är i dagsläget vilande. 

 

Barnhälsovårdens nationella programråd 

Programrådet skapades officiellt hösten 2015. Antonia Reuter representerar psykologerna 

fram till det nationella BHV-mötet 2017. Rådet har under året begärt in synpunkter och 

förslag från alla centrala BHV-enheter. På nästa möte kommande oktober kommer man att 

diskutera ev nya arbetsgrupper kring angelägna utvecklingsområden. 

 

Klimatstafett 

Kerstin Johannesson deltog 17/11 i klimatstafetten ”Run for your life”. Hela evenemanget 

direktsändes på Youtube och Kerstin intervjuades i Borås tidning. Varje deltagare skulle 

motivera sitt engagemang, och den texten var tillgänglig på vår hemsida. 

  



 
 

Förbundsrelaterade ärenden 
 

Uppdrag 

 

 SoS:s utredning ”Föräldrastöd i Hälso- och sjukvården” 

Kerstin Johannesson och Birgitta Toomingas har deltagit i tre möten och lämnat 

synpunkter. Uppdraget är avslutat och rapporterat till förbundet. 

 

 SoS:s utredning om utökade möjligheter till assisterad befruktning 

Penny Fagerberg har representerat förbundet i utredningen, samt varit expert. 

Utredningen är överlämnad. Uppdraget är avslutat och rapporterat till förbundet. 

 

 SoS arbete med en vägledning för hälso- och sjukvården ang assisterad 

befruktning med donerade könsceller. 

Penny Fagerberg nominerades av förbundet som expert. 

 

 Möte om 1:a linjen  

Eva-Lena Lindström har representerat förbundet vid en workshop på SKL, området 

Uppdrag Psykisk Hälsa. Det gällde behandling av barn och unga inom 1:a linjen vad 

gäller ansvarsfördelning, målgrupp och insatser. Uppdraget är avslutat och rapporterat 

till förbundet. 

 

Remissvar 

 

 SoS:s utredning om utökade möjligheter till assisterad befruktning 

Penny Fagerberg har för föreningen skrivit synpunkter till Sveriges Psykologförbund 

angående remissen Justitiedepartementets betänkande ”Assisterad befruktning för 

ensamstående kvinnor” (SOU2014:29). Föreningen vill betona barnperspektivet i 

frågan. 

 

 Internremiss från förbundet 
SP har önskat synpunkter på delar av förbundsstyrelsens organisationsförslag, dels 

namn på yrkesföreningarna, dels tillskapandet av ett professionsutskott el likn.  

Ordförande har svarat att vi kan tänka oss alternativet ”nationell förening för…”, samt 

föreslagit åtgärder för en bättre kommunikation mellan föreningarna och FS. 

 

 Internremiss från SACO 
”Hur mänskliga rättigheter, mäns våld mot kvinnor och våld mot barn beaktas i högre 

utbildning, regeringsuppdrag till UKÄ”  

Ordförande har för föreningen skrivit synpunkter till förbundets och poängterat att 

frågan är sorgligt eftersatt inom psykologutbildningen, samt att Barnkonventionen 

borde vara ett självklart inslag. 

 

 

Rådskonferens 

Ordförande Kerstin Johannesson har representerat föreningen på förbundets rådskonferenser 

2014 och 2015. Föreningarna har yttranderätt, men ej rösträtt, på förbundets kongresser och 

rådskonferensen. Yttranderätten har utnyttjats. 

  



 
 

Studentmässan PS.16 i Växjö 

Föreningen deltog inte eftersom förbundet valde att inte bjuda in yrkesföreningarna till 

konferensen.  

 

 

Föreningsrelaterade ärenden 
  

Hemsidan 

Hemsidan är nu flyttad till Psykologförbundets plattform.  

 

Målbeskrivningen 

Föreningens målbeskrivningsdokument och bilagan är uppdaterade vad gäller språkliga 

formuleringar, men inte avseende innehåll. 

 

Medlemshantering 

Förbundet har tagit över faktureringen av medlemsavgiften och uppdatering av den 

elektroniska medlemsmatrikeln. 

 

Förfrågningar/info/synpunkter från medlemmar/ externa aktörer 

 Fråga från kollega Tatjana Kjellsson, Västerås om text i RHB. Har besvarats och 

synpunkterna har förts vidare till RHB:s redaktionsgrupp 

 Fråga från MÖL Caroline Lilliecreutz, SFOG, om EDS-screening inom 

mödrahälsovården och föreningens åsikt om depressionsscreening av gravida. 

Styrelsen har svarat att vi är skeptiska och förmedlat referenser. 

 Hanna Sundqvist, student i Lund och Nathalie Barnekow, student i Stockholm har 

efterfrågat information om att göra praktik/PTP/arbeta inom mbhv. Styrelsen har 

svarat. 

 Christin Fonholt, Härnösand, har diskuterat föreningens namn med styrelsen och har 

fått information om bakgrunden. 

 Verksamhet i Värmland har önskat vägledning angående vårt eventuella deltagande i 

den psykologiska delen vid socialtjänstens utredningar av barn. Styrelsen har svarat att 

vi menar att socialtjänsten bör sköta detta själva. 

 Lisbeth Andersson, Halland, har efterfrågat information om samspelsmetoderna 

WWW och COS. Styrelsen har hänvisat vidare. 

 Åsa Gustafsson och Magnus Anlander, psykologstudenter i Lund, skriver sin uppsats 

om skärmanvändning hos småbarnsföräldrar. Ordförande har förmedlat litteraturtips 

mm. 

 Nina Stuhmeyer, Södra mellansvenska, föreslår en skrivelse från föreningen om 

asylpolitikens barnrättsperspektiv. Överenskommes att vi nöjer oss med förbundets 

tydliga agerande i frågan.  

 Sveriges Radio P4 Extra intervjuade 12/3 ordföranden om hur barn uppfattar 

föräldrars mobilpolicy i hemmet. 

 Bernt Ahlm, BÖL i Halland, har frågat om organisation av psykologer för mbhv. 

Ordförande har svarat. 

 Elisabeth Pumzi har frågat om betydelsefulla kvinnor inom psykologin och vårt 

verksamhetsområde för Svenskt kvinnobiografiskt lexikon. Ordförande har hänvisat 

henne vidare. 

 Margareta Grensjö från Luleå har frågat om glesbygdsfokus i vårt arbete. Ordförande 

har informerat om det pågående samarbetet med förbundet.  



 
 

 Verksamhetschef Antti Holsti, Västerbottens län, har frågat om organisationen för 

psykologer i centralt team/ verksamhetsutvecklare. Ordförande har svarat. 

 Monica Lidbeck, Södra Bohuslän, har önskar att föreningen agerar angående texten 

om ”Förlossningsdepression” på 1177.se. Ordförande har tillskrivit 1177. 

 

 

 

För styrelsen 

 

 

Kerstin Kruber 

Sekreterare 

 

 

 

 

 

 

 


